ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BẮC HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:33/UBND

Bắc Hà, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tuyên truyền và tổ chức các hoạt
động chào mừng các ngày lễ lớn
Quý II năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn phường;
- LĐCB các tổ dân phố.
Thực hiện Công văn số 750/UBND-VHTT ngày 13/04/2022 của UBND
thành phố Hà Tĩnh về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng
các ngày lễ lớn, quý II năm 2022; UBND phường Bắc Hà yêu cầu các ban ngành
đoàn thể và LĐCB các tổ dân phố làm tốt công tác tuyền truyền, tập trung vào
các nội dung sau:
1. Công chức Văn hóa tổ chức tuyên truyền qua bảng lead, phối hợp với
Trạm truyền thanh phường xây dựng các tin bài phản ánh các hoạt động của các
ban ngành đoàn thể, của các tổ dân phố trong đợt kỷ niệm các ngày lễ lớn này.
Tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

(15/6/1957 - 15/6/2022), 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 28/5/2022) và các hoạt động khác theo kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2022 về
tạo bước đột phá mạnh mẽ về xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục như:
- Tổ chức Giải bóng chuyền hơi nữ vào ngày 23/4/2022.
- Tổ chức giải Bóng bàn các Câu Lạc bộ vào ngày 30/4 – 01/5.
- Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ dân ca, ví, giặm.
- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND phường, thành phố kết quả thực
hiện.
2. Công chức Lao động – TB&XH thành phố: Phối hợp với Văn phòng
HĐND-UBND phường tham mưu tổ chức dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng
niệm liệt sỹ; các hoạt động về cội nguồn; thăm hỏi, tri ân các gia đình liệt sỹ,
thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
3. Công chức Xây dựng và tổ QL TTĐT phường: Tăng cường kiểm tra,
chấn chỉnh trật tự kỷ cương đô thị, không để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường
làm nơi kinh doanh buôn bán, ra quân theo kế hoạch.
4. Công an phường: Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an ninh trật
tự, an toàn giao thông trên địa bàn phường.
5. LĐCB các tổ dân phố vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, tham gia các
hoạt động do phường tổ chức;
6. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể quần chúng cấp phường có kế
hoạch tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về ý nghĩa
ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày chiến thắng Điện Biên
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Phủ; Ngày sinh nhật Bác; đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh gắn với chào mừng đại hội Đảng các cấp
7. Phân công các thành viên trong Ban chỉ đạo'' Toàn dân đoàn kết xây
dựng đời sống văn hóa'' theo dõi các địa bàn tổ dân phố.
* Các đợt tuyên truyền trực quan, cụ thể:
Đợt 1: Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
và Ngày Quốc tế lao động:
- Thời gian tuyên truyền trực quan: Từ ngày 25/4/2022 đến ngày
02/5/2022.
- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:
+ Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 30/4/2022) và Ngày Quốc tế lao động (1/5) bất diệt !
Đợt 2: Kỷ niệm 68 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/19547/5/2022):
- Thời gian tuyên truyền trực quan: Từ ngày 03/5/2022 đến ngày
10/5/2022.
- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:
+ Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ
(07/5/1954
- 07/5/2022)!
Đợt 3: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2022):
- Thời gian tuyên truyền trực quan: Từ ngày 14/5/2022 đến ngày
21/5/2022.
- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:
+ Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
(19/5/1890 - 19/5/2022)
Đợt 4: Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!
- Thời gian tuyên truyền trực quan Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng
tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022): Từ ngày 15/8/2022 đến ngày
20/8/2022.
- Thời gian tuyên truyền trực quan Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!: Từ ngày 30/8/2022 đến ngày
4/9/2022.
- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:
+ Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công
(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)!
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+ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh!
+ Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022!
+ Quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới, trở
thành tỉnh khá của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
lần thứ XIII của Đảng!
+ Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần
thứ XXI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng!
+ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
+ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Nhận được Công văn này yêu cầu LĐCB các tổ dân phố, các ngành, đoàn
thể có kế hoạch cụ thể tổ chức tốt công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động có
hiệu quả tốt./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Văn hóa (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- UBMTTTQ và các đoàn thể phường;
- Các ngành UBND;
- Lưu: VT-VP.
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